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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
είναι μία από τις 12 δράσεις της πράξης για την ενιαία αγορά σχετικά με την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και την τόνωση της εμπιστοσύνης. Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η 
αύξηση της κινητικότητας στην ενιαία αγορά μέσω απλοποιημένων και σύντομων χρονικά 
διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Παρά το γεγονός ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων αποτελεί μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ενιαίας 
αγοράς, εξακολουθούν σήμερα να αφορούν πάνω από 20% των περιπτώσεων SOLVIT με 
προβλήματα σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Με βάση δύο δημόσιες διαβουλεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 
2011 την πρότασή της σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας όσον αφορά την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων. 

Επειδή η παρούσα γνωμοδότηση εκπονείται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων περιορίζεται η εισηγήτρια κυρίως στα τομεακά 
επαγγέλματα του κλάδου υγείας καθώς και στις πτυχές που συνδέονται με τον τομέα της 
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό η εισηγήτρια επικεντρώνεται στην ασφάλεια των ασθενών. 

Οι καίριες πτυχές της πρότασης είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Κύριο σημείο της πρότασης της Επιτροπής είναι η εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού 
επαγγελματικού διαβατηρίου, το οποίο χαιρετίζει άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του του Νοεμβρίου 2011. Με το επαγγελματικό διαβατήριο, το οποίο θα 
ισοδυναμεί με ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, η διαδικασία αναγνώρισης θα επιταχυνθεί και 
θα καταστεί απλούστερη και διαφανέστερη. Η εισαγωγή του επαγγελματικού διαβατηρίου θα 
πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση, κατόπιν αιτήσεως των επαγγελματικών ενώσεων. Εάν 
εισαχθεί το επαγγελματικό διαβατήριο, τότε θα καταστεί υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του 
συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγορά (IMI) . 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την εισαγωγή του ευρωπαϊκού επαγγελματικού διαβατηρίου και τη 
χρησιμοποίηση του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς, πιστεύει όμως, ότι ο 
εθελοντικός χαρακτήρας του επαγγελματικού διαβατηρίου θα πρέπει να τονιστεί έτι 
περαιτέρω. Επιπλέον, η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι περιεχόμενες στην πρόταση προθεσμίες 
επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα φιλόδοξες και ότι η λογιζόμενη έγκριση, βάσει της οποίας η 
επαγγελματική εξειδίκευση σε περίπτωση μη απόφασης του κράτους υποδοχής θεωρείται 
αυτόματα ως χορηγηθείσα μετά την περάτωση της προθεσμίας, έρχεται σε αντίθεση με τη 
βασική ιδέα της ασφάλειας των ασθενών. Εάν μία αρχή δεν κατορθώσει εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας να εξετάσει, π.χ. λόγω απαραίτητων συμπληρωματικών
ερωτήσεων, την αίτηση, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε η αρχή να απορρίπτει την 
αναγνώριση για να μην υπάρξει κίνδυνος, να θεωρηθεί ότι ισχύει σιωπηρή έγκριση. Ο αιτών 
θα έπρεπε ως εκ τούτου να αρχίσει εκ νέου τη διαδικασία αίτησης, πράγμα το οποίο θα έχει 
ως αποτέλεσμα την άνευ λόγου επιμήκυνση της διαδικασίας και ως εκ τούτου θα ερχόταν σε 
αντίθεση με τη βασική ιδέα του επαγγελματικού διαβατηρίου, δηλαδή την επιταχυμένη 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 
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Κατώτατες απαιτήσεις για τα επαγγέλματα στο πλαίσιο της αυτόματης αναγνώρισης 

Επί του παρόντος υπόκεινται επτά επαγγέλματα, εκ των οποίων έξι επαγγέλματα στον κλάδο 
της υγείας, στο σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης. Αυτή αφορά ιατρούς, οδοντιάτρους, 
κτηνιάτρους, νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, μαίες καθώς και 
φαρμακοποιούς. Η αυτόματη αναγνώριση βασίζεται σε μία εναρμόνιση των τίτλων καθώς και 
των απαιτήσεων εκπαίδευσης στα κράτη μέλη. Στη βάση αυτή πρέπει να αναγνωρίζονται 
αυτόματα τα διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν στο παράρτημα V της 
οδηγίας, χωρίς εκ των υστέρων εξέταση των προσόντων σε ένα άλλο κράτος μέλος. 

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει μία ενημέρωση των κατώτατων απαιτήσεων για την 
εκπαίδευση όσον αφορά τους ιατρούς, νοσοκόμους, καθώς και τις μαίες. 

Η εισηγήτρια απορρίπτει τη βελτίωση της απαίτησης εισαγωγής προϋπόθεσης για την 
εκπαίδευση σε νοσοκόμους και μαίες από 10 σε 12 έτη γενικής σχολικής παιδείας. Ειδικά 
ενόψει του γεγονότος της επαπειλούμενης έλλειψης εξειδικευμένων ατόμων, ιδιαίτερα στον 
τομέα της υγείας, θα καταστεί αναπόφευκτη η αύξηση της κινητικότητας στην ενιαία αγορά. 
Όμως στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επισταθεί η προσοχή στο γεγονός ότι μέσω της 
αναβάθμισης των προϋποθέσεων πρόσβασης, όπως π.χ. ισχύει για τους νοσοκόμους και 
μαίες, δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα τεχνητά εμπόδια. Μία γενικότερη αναβάθμιση 
της προϋπόθεσης πρόσβασης, η οποία θα καθορίζεται μέσω της σχολικής εκπαίδευσης, 
έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο, να καταπολεμηθεί η επαπειλούμενη έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις αυξημένες 
απαιτήσεις στο χώρο της υγείας ως επιχείρημα για την αναβάθμιση της γενικότερης σχολικής 
παιδείας. Η εισηγήτρια πιστεύει όμως, ότι οι αυξημένες απαιτήσεις στα εν λόγω επαγγέλματα 
του ιατρικού κλάδου μπορούν να ληφθούν καλύτερα υπόψη, όχι μέσω μεγαλύτερης σχολικής 
εκπαίδευσης, αλλά κυρίως μέσω της βελτιωμένης εκπαίδευσης. Σε αυτό το γεγονός
προστίθεται ότι λόγω των διαφορετικών, εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη μία απλή 
εξέταση του αριθμού των ετών φοίτησης στο σχολείο δεν παρουσιάζεται ως ικανή να 
οδηγήσει στον επιδιωκόμενο στόχο. Η οδηγία συντονίζει τις κατώτατες απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση. Τα κράτη μέλη διατηρούν περαιτέρω το δικαίωμα να ορίσουν μία γενική 
σχολική εκπαίδευση διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών ως προϋπόθεση έγκρισης για 
περαιτέρω κατάρτιση. 

Μερική πρόσβαση

Η μερική πρόσβαση ορίζει, ότι το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
περιορίσει την πρόσβαση σε ένα ρυθμισμένο επάγγελμα στις δραστηριότητες που 
αντιστοιχούν στα προσόντα που έχουν αποκτηθεί στο κράτος προέλευσης. 

Η ιδέα της μερικής πρόσβασης πρέπει κατ’ αρχάς να επικροτηθεί, επειδή η μερική πρόσβαση 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της κινητικότητας στην ΕΕ. Για λόγους προστασίας των 
ασθενών θα πρέπει όμως να απορριφθεί η χρησιμοποίηση της μερικής πρόσβασης στα 
επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου. 

Μηχανισμός προειδοποίησης

Η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ενός μηχανισμού προειδοποίησης. Οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους υποχρεώνονται βάσει της πρότασης της Επιτροπής, να προειδοποιούν 



PA\909444EL.doc 5/51 PE494.475v01-00

EL

τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών για άτομα που ασκούν αναγνωρισμένο 
επάγγελμα, στα οποία η εξάσκηση του επαγγέλματός τους έχει απαγορευθεί από μία αρχή ή 
δικαστήριο. 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει ιδιαίτερα την πρόοδο αυτή στην πρόταση της Επιτροπής, διότι κατά 
το παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες άτομα που ασκούσαν επάγγελμα του ιατρικού 
κλάδου, στα οποία είχε αφαιρεθεί στη χώρα προέλευσης η έγκριση για την άσκηση αυτού, να 
είναι σε θέση - χωρίς αυτό να γίνεται γνωστό - να εργάζονται σε ένα άλλο κράτος μέλος.  

Ο μηχανισμός προειδοποίησης θα πρέπει όμως να ισχύει για όλα τα επαγγέλματα του 
ιατρικού κλάδου - τόσο για αυτά στο σύστημα της αυτόματης αναγνώρισης όσο και για τα 
άλλα που ευρίσκονται στο σύστημα της γενικής αναγνώρισης. Ένας τεχνητός διαχωρισμός 
του μηχανισμού προειδοποίησης δεν εμφανίζεται ως ορθός από πλευράς ασφάλειας των 
ασθενών. 

Γλωσσικές απαιτήσεις 

Για να υπάρξει ασφάλεια όσον αφορά τους ασθενείς, θα πρέπει οι υπήκοοι των επαγγελμάτων 
του ιατρικού κλάδου να διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές γνώσεις. Σύμφωνα με την άποψη της 
εισηγήτριας θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν γλωσσικές 
εξετάσεις πριν από την πρόσβαση στο σχετικό επάγγελμα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο 
σε επαγγελματίες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι σχετικές δραστηριότητες 
εμπίπτουν σε ένα επάγγελμα με 
μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο 
σε επαγγελματίες που επιθυμούν να 
ασκήσουν το ίδιο επάγγελμα σε άλλο 
κράτος μέλος. Υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι σχετικές δραστηριότητες 
εμπίπτουν σε ένα επάγγελμα με 
μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοτήτων στο 
κράτος μέλος υποδοχής. Εάν οι διαφορές 
μεταξύ των τομέων δραστηριοτήτων είναι 
τόσο μεγάλες ώστε στην πραγματικότητα ο 
επαγγελματίας να πρέπει να ακολουθήσει 
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ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συμφέροντος, όπως στην περίπτωση ενός 
ιατρού ή άλλων επαγγελματιών του 
κλάδου της υγείας, ένα κράτος μέλος 
πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση 
μερικής πρόσβασης.

ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για να αντισταθμίσει τις 
ελλείψεις του και εάν το ζητήσει ο ίδιος ο 
επαγγελματίας, υπό αυτές τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ένα κράτος 
μέλος υποδοχής πρέπει να χορηγήσει 
μερική πρόσβαση. Ωστόσο, σε περίπτωση 
που υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συμφέροντος, ένα κράτος μέλος πρέπει να 
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση μερικής 
πρόσβασης. Για λόγους ασφάλειας των 
ασθενών δεν εφαρμόζεται η μερική 
πρόσβαση στα επαγγέλματα του κλάδου 
υγείας που αφορούν την ασφάλεια του 
ασθενή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας των ασθενών, δεν είναι πρόσφορη η χρήση της μερικής πρόσβασης στα 
επαγγέλματα του κλάδου υγείας. Για τα εν λόγω επαγγέλματα που υπόκεινται στην αυτόματη 
αναγνώριση, ισχύουν ούτως ή άλλως κατώτατες απαιτήσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Μία μερική πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα έρχεται σε 
αντίθεση με την έννοια της αυτόματης αναγνώρισης. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της 
μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες: η περίθαλψη σε 
επίπεδο κοινότητας, η χρήση σύνθετων 
θεραπειών και η συνεχής ανάπτυξη της 
τεχνολογίας προϋποθέτουν την ικανότητα 
για πιο ανεξάρτητη εργασία από τους 
νοσηλευτές και τις μαίες. Προκειμένου να 
είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις περίπλοκες ανάγκες περίθαλψης, 
οι φοιτητές σχολών νοσηλευτικής και 
μαιευτικής πρέπει να έχουν ένα καλό 
υπόβαθρο γενικής εκπαίδευσης πριν 
ξεκινήσουν την κατάρτισή τους. 

Τα επαγγέλματα της νοσηλευτικής και της 
μαιευτικής έχουν εξελιχθεί σημαντικά τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες: η περίθαλψη σε 
επίπεδο κοινότητας, η χρήση σύνθετων 
θεραπειών και η συνεχής ανάπτυξη της 
τεχνολογίας προϋποθέτουν την ικανότητα 
για πιο ανεξάρτητη εργασία από τους 
νοσηλευτές και τις μαίες. Προκειμένου να 
είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις περίπλοκες ανάγκες περίθαλψης, 
οι φοιτητές σχολών νοσηλευτικής και 
μαιευτικής πρέπει να συνεχίσουν να έχουν 
ένα καλό υπόβαθρο γενικής εκπαίδευσης 
πριν ξεκινήσουν την κατάρτισή τους, 
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Συνεπώς, οι προϋποθέσεις αποδοχής στην 
εν λόγω κατάρτιση πρέπει να αυξηθούν 
σε δωδεκαετή γενική εκπαίδευση ή 
επιτυχή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου.

προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις περίπλοκες 
ανάγκες περίθαλψης, οι φοιτητές σχολών 
νοσηλευτικής και μαιευτικής πρέπει να 
συνεχίσουν να έχουν ένα καλό υπόβαθρο 
γενικής εκπαίδευσης πριν ξεκινήσουν την 
κατάρτισή τους, όπου όμως 
αποφασιστικής σημασίας είναι η 
ποιότητα και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης το οποίο θα πρέπει να 
προσαρμόζεται συνεχώς στις απαιτήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und Pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Zudem kann den gestiegenen Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch 
eine längere Schulbildung, sondern durch eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen 
werden. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρότι με την οδηγία καθορίζονται ήδη 
λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Το εν 
λόγω σύστημα προειδοποίησης πρέπει να 
είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται 
στην οδηγία 2006/123/EΚ. Εντούτοις, 
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ειδικού 

Παρότι με την οδηγία καθορίζονται ήδη 
λεπτομερείς υποχρεώσεις των κρατών 
μελών για ανταλλαγή πληροφοριών, οι εν 
λόγω υποχρεώσεις πρέπει να ενισχυθούν. 
Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλά να 
ανταποκρίνονται σε αιτήσεις 
πληροφοριών, αλλά και να προειδοποιούν 
προληπτικά τα άλλα κράτη μέλη. Όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να ειδοποιούνται σε 
περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας δεν 
δικαιούται πλέον να μετακομίσει σε άλλο 
κράτος μέλος λόγω πειθαρχικής ποινής ή 
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μηχανισμού προειδοποίησης για 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας που 
επωφελούνται από την αυτόματη 
αναγνώριση δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. Ο μηχανισμός αυτός πρέπει 
να εφαρμόζεται και στους κτηνιάτρους, 
εκτός εάν τα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει 
σε εφαρμογή το μηχανισμό 
προειδοποίησης που προβλέπεται στην 
οδηγία 2006/123/ΕΚ. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να ειδοποιούνται σε περίπτωση που 
κάποιος επαγγελματίας δεν δικαιούται 
πλέον να μετακομίσει σε άλλο κράτος 
μέλος λόγω πειθαρχικής ποινής ή ποινικής 
καταδίκης. Η εν λόγω προειδοποίηση 
πρέπει να ενεργοποιείται μέσω του ΙΜΙ 
ανεξάρτητα από το εάν ο επαγγελματίας 
έχει ασκήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιώματά του δυνάμει της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ ή εάν έχει υποβάλει αίτηση 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων του μέσω της έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας ή 
μέσω άλλης μεθόδου που προβλέπεται 
στην εν λόγω οδηγία. Η διαδικασία 
προειδοποίησης πρέπει να συμμορφώνεται 
με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων.

ποινικής καταδίκης. Η εν λόγω 
προειδοποίηση πρέπει να ενεργοποιείται 
μέσω του ΙΜΙ ανεξάρτητα από το εάν ο 
επαγγελματίας έχει ασκήσει οποιοδήποτε 
από τα δικαιώματά του δυνάμει της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή εάν έχει υποβάλει 
αίτηση για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων του μέσω της 
έκδοσης ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας ή μέσω άλλης μεθόδου που 
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η 
διαδικασία προειδοποίησης πρέπει να 
συμμορφώνεται με την ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διατύπωση θα είχε ως αποτέλεσμα ότι ο μηχανισμός 
προειδοποίησης θα χρησιμοποιείτο μόνο στα επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου που υπόκεινται 
στην αυτόματη αναγνώριση. Για λόγους ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να υφίσταται 
κανένας τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των επαγγελμάτων του ιατρικού κλάδου που υπόκεινται 
στην αυτόματη αναγνώριση και σε αυτά που υπόκεινται στη διαδικασία γενικής αναγνώρισης. 
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τη 
θέσπιση των κριτηρίων για τον
υπολογισμό των τελών που σχετίζονται με 
την ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, τον ορισμό των λεπτομερειών 
τεκμηρίωσης που είναι αναγκαίες για την 
ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τις 
τροποποιήσεις των σημείων 5.1.1 έως 
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 
και 5.7.1 του παραρτήματος V, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των ιατρών, των νοσοκόμων 
που είναι υπεύθυνοι για γενική 
περίθαλψη, των οδοντιάτρων, των 
κτηνιάτρων, των μαιών, των 
φαρμακοποιών και των αρχιτεκτόνων, την 
προσαρμογή των ελάχιστων περιόδων 
εκπαίδευσης για τις ιατρικές ειδικότητες 
και τις οδοντιατρικές ειδικότητες, τη 
συμπερίληψη νέων ιατρικών ειδικοτήτων 
στο σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V, τις 
τροποποιήσεις στον κατάλογο που ορίζεται 
στα σημεία 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 
5.6.1 του παραρτήματος V, τη 
συμπερίληψη νέων οδοντιατρικών 
ειδικοτήτων στο σημείο 5.3.3 του 
παραρτήματος V, τη διευκρίνιση των 
προϋποθέσεων εφαρμογής των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης και τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής κοινών 
δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις 

(24) Με στόχο τη συμπλήρωση ή 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την 
ανανέωση του παραρτήματος Ι, τις 
τροποποιήσεις του καταλόγου των 
δραστηριοτήτων του παραρτήματος IV, τη 
διευκρίνιση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων των αρχιτεκτόνων, την 
προσαρμογή των ελάχιστων περιόδων 
εκπαίδευσης για τις ιατρικές ειδικότητες 
και τις οδοντιατρικές ειδικότητες, τη 
συμπερίληψη νέων ιατρικών ειδικοτήτων
στο σημείο 5.1.3 του παραρτήματος V, τις 
τροποποιήσεις στον κατάλογο που ορίζεται 
στα σημεία 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 και 
5.6.1 του παραρτήματος V, τη 
συμπερίληψη νέων οδοντιατρικών 
ειδικοτήτων στο σημείο 5.3.3 του 
παραρτήματος V, τη διευκρίνιση των 
προϋποθέσεων εφαρμογής των κοινών 
πλαισίων εκπαίδευσης και τη διευκρίνιση 
των προϋποθέσεων εφαρμογής κοινών 
δοκιμασιών εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
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προπαρασκευαστικές εργασίες της, να 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμός των περιεχομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία, με το οποίο αποδεικνύεται 
η αναγνώριση των προσόντων του για 
εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής ή ότι πληροί όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών 
σε ένα κράτος μέλος υποδοχής σε 
προσωρινή και περιστασιακή βάση·

ια) «ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα»: ένα ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον 
επαγγελματία, κατόπιν αιτήσεως της 
επαγγελματικής οργάνωσης για την 
τεκμηρίωση της αναγνώρισης των 
προσόντων του για εγκατάσταση σε ένα 
κράτος μέλος υποδοχής ή για την παροχή 
υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος υποδοχής 
σε προσωρινή και περιστασιακή βάση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί εκ μέρους της Επιτροπής ο προτεινόμενος χαρακτήρας εθελοντικής 
μορφής της επαγγελματικής ταυτότητας. Επιπλέον θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι παρά της 
συμπερίληψης τόσο του κράτους μέλους προέλευσης όσο και του κράτους μέλους υποδοχής στην 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η τελική απόφαση για την αναγνώριση αυτών θα 
ανήκει στο κράτος μέλος υποδοχής. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας επωφελείται από όλα τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 4β 
έως 4ε, από τη στιγμή της επικύρωσης της 
ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του 
σχετικού κράτους μέλους, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
κάτοχος μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας επωφελείται από όλα τα 
δικαιώματα που ορίζονται στα άρθρα 4β 
έως 4ε, από τη στιγμή της επικύρωσης της 
ταυτότητας από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής, όπως 
προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν ο κάτοχος ενός τίτλου σκοπεύει να 
παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον Τίτλο 
ΙΙ, πλην αυτών που καλύπτονται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 4, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα δημιουργείται 
και επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα 
με τα άρθρα 4β και 4γ. 

3. Εάν ο κάτοχος ενός τίτλου σκοπεύει να 
παράσχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον Τίτλο 
ΙΙ, πλην αυτών που καλύπτονται από το 
άρθρο 7 παράγραφος 4, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα δημιουργείται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 4β και 
4γ και επικυρώνεται από το κράτος μέλος 
υποδοχής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες 
αρχές που εκδίδουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρχές 
αυτές διασφαλίζουν την αμερόληπτη, 
αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία 
των αιτήσεων για ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Τα κέντρα 
υποστήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 
57β μπορούν επίσης να ενεργούν υπό την 
ιδιότητα μιας αρμόδιας αρχής για την 
έκδοση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους 
πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποψήφιων αιτούντων, σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον αυτή 
είναι διαθέσιμη.

5. Τα κράτη μέλη διορίζουν αρμόδιες 
αρχές που εκδίδουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Οι αρχές 
αυτές διασφαλίζουν την αμερόληπτη, 
αντικειμενική και έγκαιρη επεξεργασία 
των αιτήσεων για ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων και των υποψήφιων 
αιτούντων, σχετικά με τα πλεονεκτήματα 
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επειδή συνιστάται στα κράτη μέλη, με βάση τις υφιστάμενες δομές, να καθορίσουν τις αρμόδιες 
αρχές για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας, θα πρέπει να διαγραφεί η αναφορά στις 
υπηρεσίες παροχής υποστήριξης.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις που προσδιορίζουν τις ευρωπαϊκές 
επαγγελματικές ταυτότητες για 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, 
τις μεταφράσεις που είναι αναγκαίες για 
την υποστήριξη μιας αίτησης έκδοσης 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
και τα στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε επαγγέλματος. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

6. Κατόπιν αιτήματος των 
αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών 
οργανώσεων η Επιτροπή θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις που προσδιορίζουν 
τις ευρωπαϊκές επαγγελματικές ταυτότητες 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τη μορφή 
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας, τις μεταφράσεις που είναι 
αναγκαίες για την υποστήριξη μιας 
αίτησης έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας και τα 
στοιχεία για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε επαγγέλματος. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασαφηνιστεί εκ μέρους της Επιτροπής ο προτεινόμενος εθελοντικός 
χαρακτήρας. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 α – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν 
τους αιτούντες για διοικητικές διαδικασίες 
έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας είναι εύλογα, αναλογικά και 
αντίστοιχα με τις δαπάνες που υφίστανται 
τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής 
και δεν αποτελούν αντικίνητρο για την 
υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 

7. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν 
τους αιτούντες για διοικητικές διαδικασίες 
έκδοσης της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας είναι εύλογα, αναλογικά και 
αντίστοιχα με τις δαπάνες που υφίστανται 
τα κράτη μέλη καταγωγής και υποδοχής 
και δεν αποτελούν αντικίνητρο για την 
υποβολή αίτησης για ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα.
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πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα 
με το άρθρο 58α σχετικά με τη θέσπιση 
των κριτηρίων υπολογισμού και διανομής 
των τελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός και η κατανομή των τελών εμπίπτει στον τομέα αρμοδιότητας των κρατών 
μελών και ως εκ τούτου διαγράφεται. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ο κάτοχος 
επαγγελματικών προσόντων μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του 
με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων 
και μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ο κάτοχος 
επαγγελματικών προσόντων μπορεί να 
υποβάλει αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας σε γραπτή ή 
ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το 
άρθρο 57.

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 
μέσω των εγγράφων που απαιτούνται από 
το άρθρο 7 παράγραφος 2 και από το 
παράρτημα VII ανάλογα με την 
περίπτωση. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’

2. Οι αιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 
μέσω των εγγράφων που απαιτούνται από 
το άρθρο 7 παράγραφος 2 και από το 
παράρτημα VII ανάλογα με την 
περίπτωση. Σε περίπτωση αιτιολογημένης 
αμφιβολίας το κράτος μέλος υποδοχής 
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εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
σχετικά με τον προσδιορισμό των 
λεπτομερειών των εν λόγω εγγράφων.

μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση των 
πρωτοτύπων εγγράφων.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις που διευκρινίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και 
της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και στο αρχείο 
ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
για τη διάθεση μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας στον κάτοχό 
της, συμπεριλαμβανομένης και της
δυνατότητας μεταφόρτωσής της ή 
ενημέρωσης του αρχείου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 58.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
εκτελεστικές πράξεις που διευκρινίζουν τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τα μέτρα που είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και 
της ακρίβειας των πληροφοριών που 
περιέχονται στην ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα και στο αρχείο 
ΙΜΙ, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες 
για τη διάθεση μιας ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας στον κάτοχό 
της. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης, που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ενημέρωσης της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί ένα όργανο για επικοινωνία μεταξύ των 
αρχών. Τρίτοι, όπως παραδείγματος χάρη ο αιτών, δεν θα πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση στο 
IMI.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, δημιουργεί 
και επικυρώνει μια ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα εντός δύο 
εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης 
της ολοκληρωμένης αίτησης. Ενημερώνει 
τον αιτούντα και το κράτος μέλος στο 
οποίο σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την επικύρωση
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών επικύρωσης στο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποδοχής 
συνιστά τη δήλωση που προβλέπεται στο 
άρθρο 7. Το κράτος μέλος υποδοχής 
απαγορεύεται να ζητήσει περαιτέρω 
δήλωση δυνάμει του άρθρου 7 για τα 
επόμενα δύο έτη.

1. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής ελέγχει την αίτηση, και 
δημιουργεί εντός τεσσάρων εβδομάδων 
από την ημερομηνία λήψης της 
ολοκληρωμένης αίτησης ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα. Ενημερώνει 
τον αιτούντα και το κράτος μέλος στο 
οποίο σκοπεύει ο αιτών να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σχετικά με την δημιουργία
της ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας. Η διαβίβαση των 
πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία 
της ταυτότητας στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος υποδοχής συνιστά τη 
δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 7. Το 
κράτος μέλος υποδοχής απαγορεύεται να 
ζητήσει περαιτέρω δήλωση δυνάμει του 
άρθρου 7 για τα επόμενα δύο έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η απόφαση του κράτους μέλους
καταγωγής ή η μη έκδοση απόφασης εντός 
της περιόδου των δύο εβδομάδων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 

2. Η απόφαση του κράτους μέλους 
καταγωγής ή η μη έκδοση απόφασης εντός 
της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί 
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εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

να εφεσιβληθεί δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός δύο εβδομάδων την 
αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των 
υποβεβληθέντων δικαιολογητικών 
εγγράφων, δημιουργεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, την μεταβιβάζει 
για επικύρωση στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει 
την εν λόγω αρχή σχετικά με το αντίστοιχο 
αρχείο ΙΜΙ. Ο αιτούν ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος καταγωγής σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας.

1. Μετά τη λήψη μιας ολοκληρωμένης 
αίτησης για ευρωπαϊκή επαγγελματική 
ταυτότητα, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής ελέγχει και 
επιβεβαιώνει εντός τεσσάρων εβδομάδων 
την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα των 
υποβεβληθέντων δικαιολογητικών 
εγγράφων, δημιουργεί την ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα, την μεταβιβάζει 
για επικύρωση στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει 
την εν λόγω αρχή σχετικά με το αντίστοιχο 
αρχείο ΙΜΙ. Ο αιτούν ενημερώνεται από το 
κράτος μέλος καταγωγής σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών. Η λογιζόμενη έγκριση σύμφωνα με 
την οποία τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται αυτόματα σε περίπτωση μη απόφασης 
των αρχών, πρέπει να διαγραφεί για λόγους ασφάλειας των ασθενών. 



PE494.475v01-00 18/51 PA\909444EL.doc

EL

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 16, 21 και 49α, το κράτος μέλος 
υποδοχής αποφασίζει εάν θα επικυρώσει 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός 
μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής. Σε 
περίπτωση δικαιολογημένων αμφιβολιών, 
το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το 
κράτος μέλος καταγωγής. Το εν λόγω 
αίτημα για πληροφορίες δεν παρατείνει την 
προθεσμία του ενός μηνός.

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
άρθρα 16, 21 και 49α, το κράτος μέλος 
υποδοχής αποφασίζει εάν θα επικυρώσει 
μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των οκτώ εβδομάδων .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 

3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14, 
ένα κράτος μέλος υποδοχής αποφασίζει 
εάν θα αναγνωρίσει τα προσόντα του 
κατόχου ή εάν θα του επιβάλει 
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αντισταθμιστικά μέτρα εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της 
ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας 
από το κράτος μέλος καταγωγής προς 
επικύρωση. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των δύο μηνών.

αντισταθμιστικά μέτρα εντός οκτώ 
εβδομάδων από την ημερομηνία 
παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Σε περίπτωση 
δικαιολογημένων αμφιβολιών, το κράτος 
μέλος υποδοχής μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος 
μέλος καταγωγής. Το εν λόγω αίτημα για 
πληροφορίες δεν παρατείνει την προθεσμία 
των οκτώ εβδομάδων .

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων υπάγεται στις αρμοδιότητες του κράτους μέλους 
υποδοχής. Για να δοθεί επαρκής χρόνος στις αρμόδιες αρχές για την εξέταση των εγγράφων 
είναι απαραίτητη η διεύρυνση των σχετικών προθεσμιών. 

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 δ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής δεν 
λάβει απόφαση εντός των προθεσμιών 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 
και 3 ή δεν ζητήσει πρόσθετες 
πληροφορίες εντός μηνός από την 
ημερομηνία παραλαβής της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας από το 
κράτος μέλος καταγωγής, η ευρωπαϊκή 
επαγγελματική ταυτότητα θα θεωρείται 
ότι επικυρώθηκε από το κράτος μέλος 
υποδοχής και ότι συνιστά αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων του για 
το σχετικό νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής. 

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η λογιζόμενη έγκριση σύμφωνα με την οποία τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται 
αυτόματα σε περίπτωση μη απόφασης των αρχών, πρέπει να διαγραφεί για λόγους ασφάλειας 
των ασθενών. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής και ο κάτοχος της ευρωπαϊκής 
επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιέχονται στο αρχείο ΙΜΙ έχουν μόνο οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
καταγωγής και του κράτους μέλους 
υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ενημέρωσης της Ενιαίας Αγοράς αποτελεί όργανο για επικοινωνία μεταξύ των 
αρχών. Τρίτοι, όπως παραδείγματος χάρη ο αιτών, δεν θα πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση στο 
IMI.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
περιορίζονται σε αυτές που είναι 
απαραίτητες για την πιστοποίηση του 
δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει 
το επάγγελμα για το οποίο εκδόθηκε, και 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα 
περιορίζονται σε αυτές που είναι 
απαραίτητες για την πιστοποίηση του 
δικαιώματος του κατόχου της να ασκήσει 
το επάγγελμα για το οποίο εκδόθηκε, και 



PA\909444EL.doc 21/51 PE494.475v01-00

EL

συγκεκριμένα, όνομα, επώνυμο, 
ημερομηνία και τόπο γέννησης, 
επάγγελμα, εφαρμοστέο καθεστώς, 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, αριθμό 
ταυτότητας, χαρακτηριστικά ασφαλείας 
και αναφορά ενός έγκυρου εγγράφου 
ταυτότητας.

συγκεκριμένα, όνομα, επώνυμο, 
ημερομηνία και τόπο γέννησης, 
επάγγελμα, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά 
με την εκπαίδευση καθώς και την 
επαγγελματική εμπειρία, εφαρμοστέο 
καθεστώς, εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, 
αριθμό ταυτότητας, χαρακτηριστικά 
ασφαλείας και αναφορά ενός έγκυρου 
εγγράφου ταυτότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων η εκπαίδευση και η επαγγελματική 
εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες. Τα δεδομένα σχετικά με τα εν λόγω στοιχεία
θα πρέπει ως εκ τούτου να αποτελούν υποχρεωτικά δεδομένα, όσον αφορά τις πληροφορίες που 
δίδονται σχετικά. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 ε – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εργοδότες, 
οι πελάτες, οι ασθενείς και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν 
την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα 
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο 
κάτοχος της ταυτότητας με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 2 και 3. Η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που 
προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, τα τεχνικά 
μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 58.

7. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι εργοδότες, 
οι πελάτες, οι ασθενείς και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύουν 
την αυθεντικότητα και την εγκυρότητα 
μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής 
ταυτότητας που προσκομίζει σε αυτούς ο 
κάτοχος της ταυτότητας με την επιφύλαξη 
των παραγράφων 2 και 3. Η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που 
προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις 
πρόσβασης στο αρχείο ΙΜΙ, τα τεχνικά 
μέσα και τις διαδικασίες για την 
επαλήθευση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 58.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 κατά την έκδοση νομικών πράξεων γενικής εμβέλειας. Η εν λόγω διαδικασία 
εξασφαλίζει, ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές νομικές πράξεις, που δεν είναι 
σύμφωνες με τη γνωμοδότηση της επιτροπής. Η διαδικασία εξέτασης εμφανίζεται ως εκ τούτου,
στην προκειμένη περίπτωση, ως η καλύτερη ενδεδειγμένη διαδικασία. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 4 στ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης μπορεί 
να απορριφθεί εάν η σχετική απόρριψη 
δικαιολογείται βάσει ενός επιτακτικού 
λόγου γενικού συμφέροντος, όπως για 
παράδειγμα για λόγους δημόσιας υγείας, 
διασφαλίζει την επίτευξη του σκοπούμενου 
στόχου και δεν υπερβαίνει τα μέτρα που 
είναι απολύτως απαραίτητα.

2. Μια αίτηση μερικής πρόσβασης δεν 
χορηγείται για τα επαγγέλματα του 
ιατρικού κλάδου τα οποία έχουν σχέση με 
την ασφάλεια των ασθενών. Η μερική 
πρόσβαση μπορεί να απορριφθεί εάν η 
σχετική απόρριψη δικαιολογείται βάσει 
ενός επιτακτικού λόγου γενικού 
συμφέροντος, διασφαλίζει την επίτευξη 
του σκοπούμενου στόχου και δεν 
υπερβαίνει τα μέτρα που είναι απολύτως 
απαραίτητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξασφάλισης των ασθενών η μερική πρόσβαση δεν χρησιμοποιείται στα 
επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου. Για τα εν λόγω επαγγέλματα, τα οποία υπάγονται στην 
αυτόματη αναγνώριση ισχύουν ούτως ή άλλως κατώτατες απαιτήσεις για την εκπαίδευση που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Μία μερική πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα έρχεται 
ως εκ τούτου σε αντίθεση με την έννοια της αυτόματης αναγνώρισης. 

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 - στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – στοιχείο γ – σημείο ii
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση 
και κατάρτιση ή, στην περίπτωση 
νομοθετικά κατοχυρωμένων 
επαγγελμάτων, κύκλος επαγγελματικής 
εκπαίδευσης με ειδική διάρθρωση, με 
ικανότητες που υπερβαίνουν τις 
προβλεπόμενες για το επίπεδο β, ισότιμος 
με το επίπεδο εκπαίδευσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο i), εφόσον η εν 
λόγω εκπαίδευση παρέχει συγκρίσιμο 
επαγγελματικό επίπεδο και προετοιμάζει 
για την ανάληψη ανάλογου επιπέδου 
ευθυνών και καθηκόντων, με την 
προϋπόθεση ότι το δίπλωμα συνοδεύεται 
από πιστοποιητικό του κράτους μέλους 
καταγωγής·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1,  παράγραφος γ, εδάφιο ii που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ περιέχει 
μία παραπομπή στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τα επαγγέλματα του ιατρικού κλάδου όπως π.χ. 
οι φυσιοθεραπευτές και οι λογοθεραπευτές. Το άρθρο 11, παράγραφος γ, εδάφιο  ii  θα πρέπει 
να παραμείνει με τη σημερινή του διατύπωση. 

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 - στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η δεύτερη παράγραφος διαγράφεται. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται η δυνατότητα για προσαρμογή του καταλόγου στο 
παράρτημα ΙΙ. 
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 - στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, για 
προσαρμογή του καταλόγου στο 
παράρτημα ΙΙ, για την έκδοση νομικών 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 58α με 
σκοπό να λαμβάνει υπόψη τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει της 
παραγράφου 1, στοιχείο γ, σημείο ii. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται η δυνατότητα για προσαρμογή του καταλόγου στο 
παράρτημα ΙΙ. 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση μιας βεβαίωσης επάρκειας 
ή ενός τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 ή ενός 
πιστοποιητικού που βεβαιώνει νομοθετικά 
κατοχυρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση 
ή επαγγελματική εκπαίδευση με ειδική 
διάρθρωση ισοδύναμη με το επίπεδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 11, στοιχείο γ), 
σημείο i), το κράτος μέλος υποδοχής 
αποδέχεται το επίπεδο που βεβαιώνεται ή 
πιστοποιείται από το κράτος μέλος 
καταγωγής.

3. Σε περίπτωση μιας βεβαίωσης επάρκειας 
ή ενός τίτλου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2 ή ενός 
πιστοποιητικού που βεβαιώνει νομοθετικά 
κατοχυρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση
ή επαγγελματική εκπαίδευση με ειδική 
διάρθρωση ισοδύναμη με το επίπεδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 11, στοιχείο γ), το 
κράτος μέλος υποδοχής αποδέχεται το 
επίπεδο που βεβαιώνεται ή πιστοποιείται 
από το κράτος μέλος καταγωγής.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημείο ΙΙ του άρθρου 11 παραπέμπει στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας, στο οποίο 
περιλαμβάνονται επίσης επαγγέλματα και δραστηριότητες στον τομέα της υγείας. Χάριν της
κινητικότητας θα πρέπει να αναγνωρίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο πιστοποιεί το 
κράτος προέλευσης και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ιδιάζουσα δομή.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί 
να απορρίψει την αίτηση ανάληψης και 
άσκησης του επαγγέλματος σε κατόχους 
βεβαίωσης επάρκειας εάν ο εθνικός τίτλος 
εκπαίδευσης που απαιτείται για την 
άσκηση του επαγγέλματος στην επικράτειά 
του εμπίπτει στα στοιχεία δ) ή ε) του 
άρθρου 11.

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί 
να απορρίψει την αίτηση ανάληψης και 
άσκησης του επαγγέλματος σε κατόχους 
βεβαίωσης επάρκειας εάν ο εθνικός τίτλος 
εκπαίδευσης που απαιτείται για την 
άσκηση του επαγγέλματος στην επικράτειά 
του εμπίπτει στα στοιχεία γ), δ) ή ε) του 
άρθρου 11.

Or. de

Αιτιολόγηση

Durch die von der Kommission vorgeschlagene Regelung wird ein Durchstieg von 
Niveaustufe 1 auf Niveaustufe 3 ermöglicht. Jedoch ist Niveaustufe 3 – ebenso wie die 
Niveaustufen 4 und 5, bei denen kein Durchstieg von Niveaustufe 1 möglich ist – eine 
postsekundäre Ausbildung. Daneben können die Mitgliedstaaten nach der von der 
Kommission vorgeschlagenen Regelung einen Durchstieg von Niveaustufe 3 auf Niveaustufe 4 
versagen. Dies könnte in der Folge zu einer Mobilitätseinschränkung für die 
Gesundheitshandwerke wie Augenoptiker oder Hörgeräteakustiker führen, da diese Berufe in 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich in Niveau 3 oder in Niveau 4 angesiedelt sind. Durch 
eine Aufnahme von Buchstabe c wird dieser Mobilitätsbarriere entgegen gewirkt. 
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 11
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα 
να εγκρίνουν βεβαιώσεις επάρκειας 
σύμφωνα με το παράρτημα V αριθ. 5.6.2. 
για τη δημιουργία νέων φαρμακείων στα 
οποία υπάρχει πρόσβαση του κοινού. Για 
την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου, νοούνται επίσης ως νέα τα 
φαρμακεία που άνοιξαν εντός των τριών 
τελευταίων ετών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Aus der vielfach von der Kommission angeführten Rechtsprechung des EuGH ergibt sich 
keine Notwendigkeit, die sogenannte „3-Jahresklausel“ zu streichen. Der EuGH hat in seiner 
ständigen Rechtsprechung keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung geäußert, 
sondern vielmehr darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten befugt sind, grundlegende 
Entscheidungen zur Organisation ihres Apothekenwesens in eigener Verantwortung zu 
treffen. Die Vorschrift ist im Vergleich zu denkbaren Ersatzregelungen auch weniger 
einschränkend, da sie auf Eignungsprüfungen oder Zugangskriterien wie Berufserfahrung 
verzichtet und so den Weg in die Selbständigkeit (durch Übernahme einer bestehenden 
Apotheke) relativ einfach und ohne zusätzliche Hürde eröffnet.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 18 - στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν επίσης να 
εκφράζονται με τις ισοδύναμες διδακτικές 
μονάδες του συστήματος ECTS, και 

2. Η βασική ιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη φοίτησης, τα οποία μπορούν επίσης να 
εκφράζονται και με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS, 



PA\909444EL.doc 27/51 PE494.475v01-00

EL

αποτελείται από τουλάχιστον 5500 ώρες 
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης που 
πραγματοποιείται εντός ή υπό την εποπτεία 
πανεπιστημίου. 

και αποτελείται από τουλάχιστον 5500 
ώρες θεωρητικής και πρακτικής 
κατάρτισης που πραγματοποιείται εντός ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατανομή των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα. 

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 18 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών που αναφέρονται στο στοιχείο 
α) της παραγράφου 3 σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται η εν λόγω γνώση·
(β) τον βαθμό της επαρκούς κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) της παραγράφου 3 και τις 
αναγκαίες ικανότητες για την εν λόγω 
κατανόηση σύμφωνα με την 
επιστημονική πρόοδο και τις εξελίξεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης στα κράτη 
μέλη
(γ) την προσήκουσα γνώση των κλινικών 
θεμάτων και πρακτικών που αναφέρονται 
στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3 και τις 
αναγκαίες ικανότητες που πρέπει να 
συνεπάγεται η εν λόγω γνώση δεδομένης 
της επιστημονικής και τεχνολογικής 
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προόδου
(δ) την καταλληλότητα της κλινικής 
εμπειρίας που αναφέρεται στο στοιχείο δ) 
της παραγράφου 3 και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω πείρα δεδομένης της 
επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου 
καθώς και των εξελίξεων στον τομέα της 
εκπαίδευσης στα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι, σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. Ακόμη και αν, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική ομάδα των ιατρών δεν υφίσταται 
μέχρι σήμερα κανένα πρόγραμμα κατώτατης εκπαίδευσης ως βάση για την αυτόματη 
αναγνώριση, δεν δικαιολογείται μία παρόμοια άρνηση αρμοδιοτήτων και μάλιστα θα 
προχωρούσε πέραν από ό,τι θα ήταν απαραίτητο για ένα πρόγραμμα κατώτατης εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 22 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση 12 ετών, η οποία βεβαιώνεται 
από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους 
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές 
σχολές νοσοκόμων.

1. Η εισαγωγή στην εκπαίδευση 
νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική 
περίθαλψη προϋποθέτει γενική σχολική 
εκπαίδευση 10 ετών, η οποία βεβαιώνεται 
από δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο 
που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές 
ή τους αρμόδιους φορείς ενός κράτους 
μέλους ή από πιστοποιητικό που βεβαιώνει 
την επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις, 
ισοδύναμου επιπέδου, στις επαγγελματικές 
σχολές νοσοκόμων. Αυτό ισχύει με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας για τα κράτη 
μέλη να προβλέψουν σε εθνικό επίπεδο 
περισσότερα έτη σε γενική σχολική 
εκπαίδευση ως προϋπόθεση έγκρισης για 
την εκπαίδευση. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen und die 
Zulassungsvoraussetzung auf eine mindestens zehnjährige allgemeine Schulausbildung 
festzusetzen. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Möglichkeit, auf nationaler Ebene über 
diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als zehn Jahre allgemeine Schulbildung als 
Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung vorzuschreiben. Zudem kann den gestiegenen 
Anforderungen im Gesundheitswesen nicht durch eine längere Schulbildung, sondern durch 
eine verbesserte Ausbildung Rechnung getragen werden. 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 22 – στοιχείο δ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει: 

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών νοσηλευτικής γενικής 
περίθαλψης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α), σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική
πρόοδο, καθώς και τις αναγκαίες 
ικανότητες που πρέπει να συνεπάγεται η 
εν λόγω γνώση σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·
(β) το βαθμό επάρκειας της κατανόησης 
των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
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και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·
(γ) το βαθμό επάρκειας των γνώσεων
σχετικά με τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από την εν λόγω κατανόηση σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο 
και με τις πρόσφατες εξελίξεις στον 
τομέα της εκπαίδευσης·
(δ) την επάρκεια της κλινικής εμπειρίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 6 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που προκύπτουν από την εν λόγω 
προσήκουσα κλινική εμπειρία σύμφωνα 
με την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο και με τις πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 24 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 

Η βασική οδοντιατρική εκπαίδευση 
περιλαμβάνει συνολικά τουλάχιστον πέντε 
έτη και αποτελείται από το λιγότερο 5.000 
ώρες θεωρητικών και πρακτικών σπουδών 
πλήρους παρακολούθησης, τα οποία 
μπορούν επίσης να εκφράζονται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που αφορούν 
τουλάχιστον το πρόγραμμα του 
παραρτήματος V, σημείο 5.3.1, και οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε 
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εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

πανεπιστήμιο, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που παρέχει εκπαίδευση που 
αναγνωρίζεται ως ισοδύναμου επιπέδου ή 
υπό την εποπτεία πανεπιστημίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους εξασφάλισης της ποιότητας στην οδοντιατρική βασική εκπαίδευση θα πρέπει η 
διάρκεια των ετών να συμπληρωθεί από έναν κατώτατο αριθμό ωρών. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να αποκλειστούν μη τακτικοί κύκλοι εκπαίδευσης ή κύκλοι εκπαίδευσης που 
πραγματοποιούνται κατά το σαββατοκύριακο. Η χορήγηση των διδακτικών μονάδων του 
συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες 
συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί 
μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα. 

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 24 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση της 
οδοντιατρικής επιστήμης και το επίπεδο 
κατανόησης των επιστημονικών 
μεθόδων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α), καθώς και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων και 
κατανόησης σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και 
με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα 
της εκπαίδευσης·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (β) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
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από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο και με τις πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης·
(γ) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες
που προκύπτουν από τον εν λόγω βαθμό 
γνώσης σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) την προσήκουσα γνώση των κλινικών 
θεμάτων και μεθόδων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο (δ), και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται 
αυτή σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο·
(ε) την καταλληλότητα της κλινικής 
εμπειρίας όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (ε) σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 26 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
συνολικά τουλάχιστον πενταετείς 
θεωρητικές και πρακτικές σπουδές 
πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες 
μπορούν επίσης να εκφράζονται με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που 

Η κτηνιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
συνολικά τουλάχιστον πενταετείς 
θεωρητικές και πρακτικές σπουδές 
πλήρους παρακολούθησης, οι οποίες 
μπορούν επίσης να εκφράζονται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, που 
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πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε 
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου 
ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και 
αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 
5.4.1.

πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο, σε 
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
επιπέδου αναγνωρισμένου ως ισοδύναμου 
ή υπό την εποπτεία πανεπιστημίου, και 
αφορούν τουλάχιστον το πρόγραμμα που 
αναφέρεται στο παράρτημα V σημείο 
5.4.1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα. 

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 26 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
επιστημών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που προκύπτουν 
από το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο·
(β) τις προσήκουσες γνώσεις του 
οργανισμού και των λειτουργιών των 
υγιών ζώων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (β), και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
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(γ) τις προσήκουσες γνώσεις στον τομέα 
της συμπεριφοράς, της προστασίας και 
των ασθενειών των ζώων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
(γ) και (δ), και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) τις προσήκουσες γνώσεις της 
προληπτικής ιατρικής που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο (ε) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο· 
(ε) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ) και τις αναγκαίες 
ικανότητες που συνεπάγεται το εν λόγω 
επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με την 
επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο·
(στ) τις προσήκουσες γνώσεις της 
κλινικής και άλλης πρακτικής εμπειρίας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (η) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 26
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 38 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα εξετάσει εντός δύο ετών 
μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας, εάν 
πέραν των ιατρικών και οδοντιατρικών 
ειδικοτήτων θα πρέπει να εμπίπτουν στην 
οδηγία 2005/36/ΕΚ και οι κτηνιατρικές 
ειδικότητες εφόσον είναι κοινές 
τουλάχιστον στο ένα τρίτο των κρατών 
μελών και εάν έχει υποβληθεί 
ενδεχομένως σχετική νομοθετική 
πρόταση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στην κτηνιατρική υπάρχει μια σειρά από ειδικότητες οι οποίες σε αυξανόμενο βαθμό 
αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εν λόγω ειδικότητες θα πρέπει στο μέλλον να 
εμπίπτουν επίσης στην αυτόματη αναγνώριση. 

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 27 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 12
ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία 
σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου 
επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές 
μαιευτικής για την κατεύθυνση I·

(α) την ολοκλήρωση τουλάχιστον των 10
ετών της γενικής σχολικής εκπαίδευσης ή 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει την επιτυχία 
σε εισαγωγικές εξετάσεις, ισοδύναμου 
επιπέδου, στις επαγγελματικές σχολές 
μαιευτικής για την κατεύθυνση I· Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη της δυνατότητας 
για τα κράτη μέλη να προβλέψουν σε 
εθνικό επίπεδο περισσότερα έτη σε γενική 
σχολική εκπαίδευση ως προϋπόθεση 
έγκρισης για την εκπαίδευση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αυξημένες απαιτήσεις στον τομέα της υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα όχι με 
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μεγαλύτερη σχολική εκπαίδευση αλλά με μια βελτιωμένη εκπαίδευση. Μία σύγκριση της 
σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη δεν είναι δυνατή λόγω των διαφορετικών εθνικών 
παραδόσεων στον τομέα της παιδείας. Ενόψει και της απειλούμενης ελλείψεως εξειδικευμένου 
προσωπικού στον τομέα της υγείας θα πρέπει τα εκπαιδευτικά συστήματα που έχουν ιστορικά 
αναπτυχθεί στα κράτη μέλη να τύχουν της πλήρους προσοχής και δεν θα πρέπει να 
«καταστραφούν» εάν δεν παρίσταται ανάγκη. 

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 27 – στοιχείο γ
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) τις προσήκουσες γνώσεις των 
επιστημών επί των οποίων βασίζονται οι 
δραστηριότητες της μαίας/του μαιευτή, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (α) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (γ) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο· 
(γ) την επάρκεια της κλινικής εμπειρίας, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (δ), και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(δ) την επάρκεια της κατανόησης της 
εκπαίδευσης του υγειονομικού 
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προσωπικού και της εμπειρίας από τη 
συνεργασία με το προσωπικό αυτό, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
(ε) και τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
κατανόησης σύμφωνα με τις πρόσφατες 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 28
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) είτε εξαρτώμενη από την κατοχή 
διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου 
τίτλου παρέχοντος πρόσβαση στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα ή στα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή 
διασφαλίζοντος εκ προοιμίου ισοδύναμο 
επίπεδο γνώσεων,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιεχόμενη στην οδηγία αριθ. 2005/36/ΕΚ ρύθμιση έχει αποδείξει την αξία της στην πράξη 
και θα πρέπει ως εκ τούτου να παραμείνει περαιτέρω εν ισχύ. 
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 28
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) είτε ακολουθούμενη από διετή 
επαγγελματική πείρα για την οποία 
χορηγείται πιστοποιητικό σύμφωνα με 
την παράγραφο 2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιεχόμενη στην οδηγία αριθ. 2005/36/ΕΚ ρύθμιση έχει αποδείξει την αξία της στην πράξη 
και θα πρέπει ως εκ τούτου να παραμείνει περαιτέρω εν ισχύ.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης 
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται με τις ισοδύναμες 
διδακτικές μονάδες του συστήματος ECTS, 
από τα οποία τουλάχιστον:

2. Ο τίτλος φαρμακευτικής εκπαίδευσης 
βεβαιώνει εκπαίδευση διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε ετών, η οποία μπορεί 
επίσης να εκφράζεται και με τις 
ισοδύναμες διδακτικές μονάδες του 
συστήματος ECTS, από τα οποία 
τουλάχιστον:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χορήγηση των διδακτικών μονάδων του συστήματος ECTS είναι ιδιαίτερα διαφορετική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναφορά σε μονάδες συστήματος ECTS δεν επιτρέπεται ως εκ τούτου να 
αντικαθιστά τα άλλα κριτήρια, αλλά μπορεί μόνο να αναφέρεται επιπρόσθετα.
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μετά το πέρας της θεωρητικής και 
πρακτικής κατάρτισης, έξι μήνες 
πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό 
στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό την 
εποπτεία της φαρμακευτικής υπηρεσίας 
του νοσοκομείου αυτού.

β) μετά το πέρας ή κατά τη διάρκεια της 
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, έξι 
μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο 
ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο υπό 
την εποπτεία της φαρμακευτικής 
υπηρεσίας του νοσοκομείου αυτού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμιά τους θα πρέπει να έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα, να 
μπορούν να επιλέγουν με ευέλικτο τρόπο το χρονικό διάστημα έναρξης της πρακτικής άσκησης. 
Ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται τμηματικά κατά τη 
διάρκεια των σπουδών. 

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
προκειμένου να διευκρινίσει:

διαγράφεται

(α) την προσήκουσα γνώση των 
φαρμάκων καθώς και των υλών που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 
φαρμάκων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (α) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
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πρόοδο·
(β) την προσήκουσα γνώση των 
στοιχείων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (γ) και τις 
αναγκαίες ικανότητες που συνεπάγεται το 
εν λόγω επίπεδο γνώσεων σύμφωνα με 
την επιστημονική και τεχνολογική 
πρόοδο·
(γ) την προσήκουσα γνώση των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (γ) και τις αναγκαίες ικανότητες 
που συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο 
γνώσεων σύμφωνα με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο·
(δ) την προσήκουσα γνώση η οποία 
επιτρέπει την αξιολόγηση των 
επιστημονικών δεδομένων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο 
(δ) και τις αναγκαίες ικανότητες που 
συνεπάγεται το εν λόγω επίπεδο γνώσεων 
σύμφωνα με την επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σύμφωνα με το άρθρο 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιεχομένων της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προμήθεια, παρασκευή, έλεγχος, 
αποθήκευση και διάθεση ασφαλών και 
υψηλής ποιότητας φαρμάκων σε 
φαρμακεία στα οποία έχει πρόσβαση το 
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κοινό. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριότητας ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. Σήμερα αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας ενός 
φαρμακοποιού να προμηθεύεται γρήγορα φάρμακα τα οποία δεν ευρίσκονται αποθηκευμένα και 
να τα διαθέτει στους ασθενείς. Επίσης είναι σημαντικό, ο φαρμακοποιός κατά τη διάθεση των 
φαρμάκων στους ασθενείς να έχει εξακριβώσει την ασφάλεια και την αυθεντικότητα του 
φαρμάκου. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο β
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής 
καθώς και ενημέρωση και παροχή 
συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα 
καθώς και πληροφόρηση για θέματα που 
συνδέονται με την υγεία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριότητας ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. Κατά τη διάρκεια μιας φαρμακευτικής αγωγής είναι πάντα 
σημαντικό να διατηρείται ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής για να επιτευχθεί η επιθυμητή 
επίδραση του φαρμάκου. Ο φαρμακοποιός διαδραματίζει στο πλαίσιο αυτό σημαντικό ρόλο 
όσον αφορά την ενημέρωση του ασθενούς. 

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο η (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποστήριξη και παροχή συμβουλών 
στους ασθενείς κατά τη λήψη φαρμάκων 
τα οποία πωλούνται ελεύθερα καθώς και 
σε σχέση με την αυτοθεραπεία. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πεδίο δραστηριότητας ενός φαρμακοποιού έχει εξελιχθεί περαιτέρω και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προσαρμοστεί σχετικά. Σε πολύ ελαφρές ασθένειες, όπως π.χ. ένα κρυολόγημα, οι 
φαρμακοποιοί αποτελούν τον πρώτο προορισμό και το πρώτο σημείο επαφής για τους ασθενείς, 
οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν εκτεταμένη ενημέρωση εκ μέρους του φαρμακοποιού τους. 

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 30 – στοιχείο α
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβολή σε δημόσιες εκστρατείες για 
θέματα υγείας καθώς και σε
ενημερωτικές εκστρατείες 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές ασθένειες, όπως π.χ. ο καρκίνος ή διάφορες εκδηλώσεις νόσων όπως π.χ. αντοχή σε 
αντιβιοτικά μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα με σωστή ενημέρωση του πληθυσμού. Η 
ενημέρωση για έναν πλέον υγιεινό τρόπο ζωής ή για την σωστή χρήση των αντιβιοτικών μπορεί 
να συμβάλει σε μία πλέον υγιή κοινωνία.  .

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

(β) το σχετικό επάγγελμα είναι ήδη 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ήμισυ
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται κατ’ αρχάς θετικά, επειδή με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να μεταφερθούν και άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας στην αυτόματη αναγνώριση. 
Όμως ένα επάγγελμα θα πρέπει να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο το λιγότερο στο ήμισυ των 
κρατών μελών για να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙΙ·

(ε) το σχετικό επάγγελμα δεν καλύπτεται 
από άλλο κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ούτε 
είναι ήδη νομοθετικά κατοχυρωμένο 
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ του τίτλου ΙΙ ή
ΙΙΙ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται κατ’ αρχάς θετικά, επειδή με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να μεταφερθούν και άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας στην αυτόματη αναγνώριση. 
Όμως επαγγέλματα τα οποία υπόκεινται στο κεφάλαιο ΙΙ, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο κοινό 
πλαίσιο εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 3



PE494.475v01-00 44/51 PA\909444EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης. 

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 58α, οι οποίες προσδιορίζουν το 
κοινό σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και τα προσόντα του 
κοινού πλαισίου εκπαίδευσης. Σε ό,τι 
αφορά το βαθμό λεπτομέρειας των 
δεδομένων, αυτά δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις κατώτατες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης που αναφέρονται στον τίτλο 
ΙΙΙ του κεφαλαίου ΙΙΙ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επαγγελματική εκπαίδευση υπάγεται στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Το κοινό φάσμα 
των γνώσεων, ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων καθώς και τα προσόντα θα πρέπει ως εκ τούτου 
να μην υπερβαίνουν τις κατώτατες απαιτήσεις εκπαίδευσης. 

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει 
παρέκκλιση από την εφαρμογή του κοινού 
πλαισίου εκπαίδευσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3 στην επικράτειά του
εάν διαφορετικά θα υποχρεούνταν να 
εισαγάγει ένα νέο νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα στην επικράτειά 
του ή να τροποποιήσει τις υφιστάμενες 
θεμελιώδεις εγχώριες αρχές σχετικά με τη 
δομή των επαγγελμάτων όσον αφορά την 
εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις 
ανάληψης των εν λόγω επαγγελμάτων ή 
εάν το κράτος μέλος δεν επιθυμεί να 
συσχετίσει το εθνικό σύστημα προσόντων 
του με τα προσόντα που ορίζονται στο εν 

5. Ένα κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει
στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 6 
μηνών μετά τη θέση σε ισχύ της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεως σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, ότι δεν επιθυμεί να 
εφαρμόσει το κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης 
στην επικράτειά του σύμφωνα με την 
παράγραφο 3. Αυτό είναι δυνατό εάν 
διαφορετικά θα υποχρεούνταν να εισαγάγει 
ένα νέο νομοθετικά κατοχυρωμένο 
επάγγελμα στην επικράτειά του ή να 
τροποποιήσει τις υφιστάμενες θεμελιώδεις 
εγχώριες αρχές σχετικά με τη δομή των 
επαγγελμάτων όσον αφορά την εκπαίδευση 
και τις προϋποθέσεις ανάληψης των εν 
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λόγω κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης. Η 
Επιτροπή δύναται να θεσπίσει μια 
εκτελεστική απόφαση προκειμένου να 
παραχωρήσει την σχετική παρέκκλιση 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

λόγω επαγγελμάτων ή εάν το κράτος μέλος 
δεν επιθυμεί να συσχετίσει το εθνικό 
σύστημα προσόντων του με τα προσόντα 
που ορίζονται στο εν λόγω κοινό πλαίσιο 
εκπαίδευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παραμείνει στη δυνατότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν εάν  θέλουν να 
συμμετάσχουν σε ένα κοινό πλαίσιο εκπαίδευσης ή όχι. 

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 35
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 49 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινές δοκιμασίες εκπαίδευσης διαγράφεται
1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
νοείται μια δοκιμασία επάρκειας που 
αξιολογεί την ικανότητα ενός 
επαγγελματία να ασκεί ένα επάγγελμα σε 
όλα τα κράτη μέλη στα οποία αυτό είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η επιτυχής 
ολοκλήρωση μιας κοινής δοκιμασίας 
εκπαίδευσης επιτρέπει την ανάληψη και 
άσκηση των σχετικών επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων σε ένα κράτος μέλος 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που 
ισχύουν για τους κατόχους 
επαγγελματικών τίτλων που έχουν ληφθεί 
στο εν λόγω κράτος μέλος.
2. Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
(α) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης δίνει 
σε περισσότερους επαγγελματίες τη 
δυνατότητα να μετακινούνται μεταξύ των 
κρατών μελών σε σύγκριση με το γενικό 
σύστημα αναγνώρισης τίτλων 
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εκπαίδευσης που προβλέπεται στο 
κεφάλαιο Ι του τίτλου ΙΙΙ·
(β) το σχετικό επάγγελμα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο ένα τρίτο 
τουλάχιστον του συνόλου των κρατών 
μελών·
(γ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης έχει 
προετοιμαστεί κατόπιν μιας διαφανούς 
κατάλληλης διαδικασίας, από κοινού με 
ενδιαφερόμενους από κράτη μέλη όπου το 
επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά 
κατοχυρωμένο·
(δ) η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης 
επιτρέπει στους υπηκόους οποιουδήποτε 
κράτους μέλους να συμμετέχουν στη 
δοκιμασία αυτή και στην πρακτική 
οργάνωση των εν λόγω δοκιμασιών σε 
κράτη μέλη χωρίς να είναι απαραιτήτως 
μέλη μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή 
να είναι εγγεγραμμένοι σε μια τέτοια 
οργάνωση.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 58α 
όσον αφορά τις προϋποθέσεις των εν 
λόγω κοινών δοκιμασιών εκπαίδευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κοινή δοκιμασία εκπαίδευσης αποτελεί παρέμβαση στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
θα πρέπει ως εκ τούτου να απορριφθεί. 

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
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τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής 
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες . Η 
εξέταση των γλωσσικών γνώσεων θα 
πρέπει να αποσυνδεθεί από την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, αλλά να πραγματοποιείται 
πριν από την πρόσβαση στο επάγγελμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα υψηλό επίπεδο όσον αφορά την προστασία των ασθενών και των καταναλωτών μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο τότε εάν οι επαγγελματίες του κλάδου υγείας διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές 
γνώσεις. 

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 38
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση επαγγελμάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην ασφάλεια των ασθενών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εκχωρούν στις 
αρμόδιες αρχές το δικαίωμα διεξαγωγής
γλωσσικών ελέγχων που καλύπτουν όλους 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες εάν 
αυτό απαιτείται ρητώς από το εθνικό 
σύστημα υγείας ή στην περίπτωση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών που δεν 
υπάγονται στο εθνικό σύστημα υγείας, 
από αντιπροσωπευτικές εθνικές 
οργανώσεις ασθενών.

Σε επαγγέλματα που έχουν επιπτώσεις 
στην ασφάλεια των ασθενών, θα πρέπει να 
διεξάγονται συστηματικοί γλωσσικοί 
έλεγχοι που καλύπτουν όλους τους 
ενδιαφερόμενους επαγγελματίες από τις 
αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εκχωρήσουν το δικαίωμα για τη 
διεξαγωγή αυτών των γλωσσικών 
ελέγχων και σε άλλες υπηρεσίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα υψηλό επίπεδο όσον αφορά την προστασία των ασθενών και των καταναλωτών μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο τότε εάν οι επαγγελματίες του κλάδου υγείας διαθέτουν επαρκείς γλωσσικές 
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γνώσεις. Η συμπερίληψη των εθνικών οργανώσεων ασθενών εμφανίζεται όμως, λόγω των 
ανθρώπινων και επαγγελματικών πόρων αυτών των οργανώσεων, ως όχι ιδιαίτερα ρεαλιστική.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικός ιατρός που κατέχει τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο
5.1.4 του παραρτήματος V·

α) ιατροί που κατέχουν τίτλο εκπαίδευσης
που αναφέρεται στα σημεία 5.1.1, 5.1.3 
και 5.1.4 του παραρτήματος V·

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση. 

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικός ιατρός που κατέχει τίτλο 
εκπαίδευσης που αναφέρεται στο σημείο 
5.1.3 του παραρτήματος V·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση.
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τομεακά επαγγέλματα τα οποία 
υπόκεινται στην αναγνώριση σύμφωνα με 
το άρθρο 10. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) επαγγελματίες που δεν υπόκεινται 
στην οδηγία 2006/123/ΕΚ και οι οποίοι 
έχουν επιρροή στη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να 
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση.



PE494.475v01-00 50/51 PA\909444EL.doc

EL

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία 2006/123/ΕΚ, εάν ένας 
επαγγελματίας εγκατεστημένος σε ένα 
κράτος μέλος διεξάγει μια επαγγελματική 
δραστηριότητα υπό επαγγελματικό τίτλο 
διαφορετικό από αυτούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 και στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, ένα κράτος μέλος 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
υπόλοιπα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή από τη στιγμή που 
περιέρχονται σε γνώση του τυχόν 
συμπεριφορές, συγκεκριμένες πράξεις ή 
περιστάσεις που σχετίζονται με την εν 
λόγω δραστηριότητα και που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή 
ζημία στην υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων ή του περιβάλλοντος σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι εν λόγω πληροφορίες 
δεν υπερβαίνουν τις πληροφορίες που 
είναι απολύτως απαραίτητες για τον 
προσδιορισμό του σχετικού επαγγελματία 
και περιλαμβάνουν μια παραπομπή στην 
απόφαση της αρμόδιας αρχής που 
του/της απαγορεύει να ασκεί τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες. Άλλα 
κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 8 
και 56.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας των ασθενών δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται κανένας 
τεχνητός διαχωρισμός μεταξύ των τομεακών επαγγελμάτων υγείας, που υπόκεινται στο σύστημα 
της αυτόματης αναγνώρισης και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας οι οποίοι πρέπει να
υποβληθούν σε μία μεμονωμένη αναγνώριση.
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 42
Οδηγία 2005/36/ΕΚ
Άρθρο 56 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβάλει ένας αιτών πλαστές 
πληροφορίες ή παραποιημένα 
αποδεικτικά εκπαίδευσης, ενημερώνει η 
αρμόδια αρχή τις αρχές όλων των άλλων 
κρατών μελών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός προειδοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη κινδύνους που 
προέρχονται από παραποιημένα αποδεικτικά εκπαίδευσης και πλαστές ταυτότητες. 


